	
  
Lehdistötiedote Joensuu, 6.1.2016
Innoventum mukana kahdessa uudessa EU-hankkeessa
Innoventum Oy on mukana yhteensä kolmessa vuodenvaihteessa alkavassa EU:n rahoittamassa
monikansallisessa kehitysprojektissa. Hankkeissa kehitetään oppimissisältöjä ja – välineitä
täydentämään nykyistä koulutustarjontaa.
Innoventum on vuonna 2001 perustettu yritys, joka keskittyy verkkopalveluiden ja
verkkopohjaisten ratkaisujen kehittämiseen ja tuotantoon. Yritys on ollut mukana vastaavissa
hankkeissa vuodesta 2011.
Joulukuussa vauhtiin pääsi Cre8ive ja tammikuussa on vuorossa aloituskokoukset projekteille
nimeltään Innovation Ecosystems in VET (InEcVET) sekä Digital Workplace. Näistä ensimmäinen
rahoitetaan Irlannin Erasmus+ - hankkeiden kautta ja jälkimmäisen rahoitusta hallinnoi Italian
Erasmus+ - hankekoordinaattori.
InEcVET – projektin kohderyhmänä on ammatillinen koulutus ja sen tavoitteena on lisätä
innovaatioiden osuutta koulutuksessa, sekä ammattikoulutuksessa syntyvien innovaatioiden
määrää luomalla tätä tukeva erityinen innovaatioiden ekosysteemi.
Digital Workplace puolestaan edistää digitaalista- ja etätyöskentelyä suunnittelemalla, testaamalla
ja validoimalla toimintaympäristön, joka sisältää koulutusta ja sertifiointimahdolisuuden sekä
työntekijöille, että yrityksille paremman tuottavuuden saavuttamiseksi näillä keinoilla.
Janne Leinonen, Innoventum Oy:n toimitusjohtaja, kertoo odottavansa alkavia projekteja
mielenkiinnolla;
InEcVET:n innovaatioon panostava teema on lähellä omaa toimintaamme ja tulee olemaan
mielenkiintoista nähdä, milaisia tuloksia laaja projektiorganisaatio tuottaa. Meidän roolimme
projektin teknologisena partnerina tulee olemaan erityisesti sisältöjen verkkojulkaisemisessa ja
siihen parhaiten soveltuvien käytäntöjen kehittämisessä ja testaamisessa.
Digital Workplace – projektin sisällöt tullaan tuottamaan myös suomeksi ja projektiin kuuluu
kehitettävien koulutussisältöjen testaus suomalaisten yritysten ja työntekijöiden kanssa. Hankkeen
osin koulutuksellinen luonne tuo meille uusia haasteita ja luonnollisesti mahdollisuuden
verkostoitua tiiviimmin paikallisten koulutusorganisaatioiden kanssa.
Oma työni tapahtuu tietokoneella ja on lähes yksinomaan etätyötä, joten hankkeen innovaatioita
tullaan varmasti testaamaan myös omakohtaisesti - Janne Leinonen kommentoi.
Kolme yhtäaikaista Erasmus+ - hanketta on pienelle yritykselle tietenkin myös haaste, mutta se
mahdollistaa myös riittävän keskittymisen nimenomaan verkkokoulutustoimintojen, sekä
Innoventum Oy:n toisen vahvan osa-alueen, verkkovideosisältöjen kehittämiseen
Molempien projektien kesto on 24 kuukautta ja kokonaisbudjetti yhteensä noin 960 000€.
Projektien verkkosivustot löytyvät osoitteista www.innovationecosystems.eu ja
digitalworkplace.website
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